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A pedagógus neve: Sztrida Elvira 

Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom 

Osztály: 2.b 

Az óra témája: Állat-és környezetvédelem 

Az óra cél- és feladatrendszere: önálló feladatmegoldó képesség, szóbeli szövegalkotás, szókincsfejlesztés, kommunikációs és együttműködési 

készség, helyesírás kreatív gondolkodás, memória fejlesztése 

Az óra didaktikai feladatai: megszerzett ismeretek gyakorlása, alkalmazása, ellenőrzés, értékelés 

Az Őszi Pedagógiai Napok témájával kapcsolatban az órán kiemelt feladat az érzelmi, értelmi nevelés és az értékelés kapcsolatának 

bemutatása. 

Érzelmi nevelés: A tanult ismeretek, a játékos feldolgozás biztonságos keretet adnak az újszerű alkalmazásnak. A gyerekek megélhetik a tudás 

örömét, a feladatokban való eredményességük alapján visszajelzést kapnak tudásukról. 

Értelmi képességek fejlesztése: Játékos feladatokon keresztül az emlékezet, a gondolkodás – következtetés, csoportosítás képességének 

fejlesztése tanult anyag számonkérése, alkalmazása 

Értékelés: önértékelés és mások munkájának értékelése folyamatosan jelen van a munkafolyamatban. 

 



 

 

Időkeret Az óra menete 

Nevelési-oktatási stratégia 

 

Megjegyzés 

Módszerek 
Tanulói 

munkaformák 
Eszközök 

 

 

5’ 

Nálam van a… játék, 

a játék végén 

értékelik 

eredményességüket 

 

 egyéni szókártyák 

A játék kiváló lehetőség a már 

megszerzett ismeretek 

gyakorlására 

 

1’ 

Célkitűzés:  

A mai órán 

átismételjük, amit 

magyar órákon 

tanultunk 

   

 

3’ Memóriajáték I. 
megbeszélés frontális tábla 

Cél: a rövid távú memória 

fejlesztése 

5’ Memóriajáték II. 
megbeszélés frontális  

Cél: a hosszú távú memória 

fejlesztése 

3’ Ki szállhat be a 

hajómba? megbeszélés frontális szókártyák 
Cél a megszerzett ismeretek 

ismétlése, szabályalkotás 



5’ Hová tartozik? – a 

szókártyák 

csoportosítása 
megbeszélés egyéni szókártyák 

Cél. a kreatív gondolkodás 

fejlesztése 

5’ Feladatlapok 

megoldása kooperatív munka 
differenciált 

csoportmunka 
feldatlapok 

Cél: a megszerzett ismeretek 

kreatív alkalmazása 

10’ Ellenőrzés, értékelés 
megbeszélés frontális  Közös javítás 

5’ Memória I. 

ellenőrzése  egyéni  
 

3’ Az óra értékelése 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÁTÉKOK LEÍRÁSA: 

  

Nálam van a… játék: 

Annyi kártyát készítek, ahány gyermek van a 

csoportban. Minden kártyán van egy kérdés 

és egy válasz. A gyerekeknek nagyon kell 

figyelni, hogy mikor hangzik el az a kérdés, 

melyre náluk van a válasz. Ha helyesen 

válaszolnak, feltehetik saját kérdésüket.  

Az első kártya induló mondata: Nálam van a 

kezdés. Kinél van a……. 

A játékot a mai órán az eddig tanult nyelvtani 

ismeretek felidézésére használom. 

Memória I. 

4 szót írok fel a táblára az óra elején, első 

felében. Általában az aktuális tananyaghoz 

vagy olvasmányhoz kapcsolhatóak. Az 5 

szóval mondatokat alkotunk, hasonlóságot, 

esetleg kakukktojást keresünk. Szóval jól 

körüljárjuk őket. Aztán a táblán lévő szavakat 

eltakarom, s  jelzőcsengőkor kérdezem meg, 

ki emlékszik rájuk. 

Memória II. 

Kiválasztok 3 ismert történetet az 

Olvasókönyvből. Mindegyikhez rendelek egy 

mozdulatsort. Ez felkerül a táblára. Aztán 

mondatokat vagy mondatrészeket olvasok fel 

a szövegekből, s a gyerekeknek a megfelelő 

mozdulatot kell elvégezniük, ha felismerik 

melyik szövegből való a részlet. 

Ki szállhat be a hajómba? 

Szókártyákat osztok ki. Ki szállhat be a 

hajómba? kérdésemre 1-1 gyerek felolvassa a 

szavát. Mindenkinek figyelni kell, hogy kinek 

a szavát engedem „beszállni” a hajómba. Az 

ügyesen figyelők, hamar megfejtik a szabályt, 

azaz mi a közös a „beengedett” szavakban. 

Hová tartozik? 

A táblára eddig tanult nyelvtani fogalmakat, 

szabályokat tartalmazó kártyákat helyezek el. 

Néhány gyerek a saját szókártyáját 

elhelyezheti a megfelelő helyre. A többiek a 

zsűri, akik értékelik a megoldásokat.  

 

 


